LEELA IDYLLIC OF EUROPE
SWITZERLAND – ITALY
นำท่ำนเยือน 2 ประเทศในฝัน บนเส้ นทำงที่แตกต่ ำง กับกำรลัดเลำะชมธรรมชำติตำมขุนเขำ
สวิตเซอร์ แลนด์ นั่งรถไฟสำยโรแมนติก ที่สวยที่สุด BERNINA EXPRESS
อิตำลี ควำมงำมที่แอบซ่ อน ณ อุทยำนแห่ งชำติ โดโลไมท์ – ชมเมืองสุ ดปลำยแหลมอันงดงำม ซีร์มิโอเน่
ชื่ นชมควำมคลำสสิคแบบเวเนเซีย ณ เมืองเวนิช ล่องเรื อกอนโดล่ำชมควำมคลำสสิคแห่ งเวนิช
และ ช้ อปปิ้ งส่ งท้ำย ณ มิลำน... แกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมำนูเอลที่ 2
กำหนดกำรเดินทำง

12-20, 23-31 ตุลำคม, 3-11 ธันวำคม 2565

กรุ๊ปละ 10 ท่ำนเท่ำนั้น!!

วันแรกของกำรเดินทำง
(1)
กรุงเทพฯ – ดูไบ - ซูริค (สวิตเซอร์ แลนด์ )
22.30 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 สายการบินเอมิเรตส์ พบเจ้า
หน้าของบริ ษทั ฯ รอต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกเรื่ องเอกสารต่างๆ
วันที่สองของกำรเดินทำง (2)
ซูริค (สวิตเซอร์ แลนด์) – ลูเซิร์น – คูร์ – เซนต์ โมริตส์
01.35 น.
นาท่านออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสาบการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385
04.45 น.
เดินทางถึงสนามบิน ดูไบ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ อง)
08.40 น.
ออกเดินทางสู่เมืองซูริค สวิตฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 087
13.20 น.
คณะเดินทางถึงเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง)
หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว นาท่านเดินทางสู่ Luzern หรื อ Lucerne เมืองท่องเที่ยวหลักของ
สวืตเซอร์แลนด์ ซึ่งตั้งอยูท่ ี่เกือบจุดกึ่งกลางของประเทศจนได้รับฉายาว่า “หัวใจแห่งสวิตเซอร์แลนด์” เมืองลูเซิร์นมี
สิ่ งปลูกสร้างทั้งเก่าและใหม่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว รายล้อมด้วยทะเลสาบลูเซิร์นและขุนเขาสู งใหญ่
ถือเป็ นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญของเมือง ได้แก่ เทือกเขาริ กิ (Rigi) เทือกเขาพิลาตุส (Pilatus) และเทือกเขาทิตลิส
(Titlis)จากนั้นพาท่านชม อนุสำวรีย์สิงโตหิน (The Lion Monument) ที่แกะสลักอยูบ่ นหน้าผา ที่หวั ของสิ งโต
จะมีโล่ซ่ ึงมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยูโ่ ดยสร้างเพือ่ เป็ นเกียรติแก่ทหารสวิตเซอร์แลนด์ในด้าน
ความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดี ที่เสี ยชีวิตไปในประเทศ จากนั้นทาท่านชม ชำเปิ ลบริดจ์ และวอเตอร์ ทำวน์
แลนด์มาร์คของเมืองลูเซิร์น และยังเป็ นสะพานไม้ที่เก่าแก่ มีอายุ 670 ปี สะพานนี้ถูกสร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1333
และมีการบูรณะ ขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1993 เนื่องจากถูกไฟไหม้ ภายในสะพานมีรูปวาดทั้งหมดถึง 120 รู ป

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร Fondue House Du Pont บริกำรทุกท่ ำนเมนู ฟองดูบรู ์ กณ
ิ ญ็อง (Fondue
Bourguignonne) หรื อเมนูน้ำมัน บริกำรท่ ำนด้ วยเนื้อ, หมู, ไก่ และเครื่ องเคียง ตบท้ ำยด้ วย ฟองดูว์ชอคโกแลต
พร้ อมผลไม้ สด และ มำร์ ชเมลโล่

จากนั้นนาคณะเดินทางไป เมืองคูร์ เป็ นเมืองหลวงของรัฐเกราบึนเดิน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยูท่ างทิศเหนือ
ของรัฐ เป็ นเมืองเก่าริ มแม่น้ าไรน์ เมืองนี้เป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 5,000 ปี ถือเป็ นเมืองที่เก่าแก่ที่สุด
ในสวิตเซอร์แลนด์ ถึงจะเป็ นเมืองเก่าแก่แต่ก็ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็ นอย่างดี มีสไตล์เมืองเก่า ทุกอย่างภายในเมือง
ไม่ว่าจะเป็ นลักษณะอาคาร ลวดลายต่างๆ

ค่ำ
ที่พกั

เดินทางสู่ เมืองเซนต์ โมริตส์ (ST.MORITZ) โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง เป็ นเมืองสกีรีสอร์ทใน
เทือกเขาแอลป์ ตั้งอยู่ในรัฐเกราบึนเดินทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ไม่ไกลจากพรมแดน
ประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ ณ ระดับความสู ง 1,800 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ถือเป็ นหนึ่งในแหล่งสกีรีสอร์ทที่หรู หราที่สุด
ในสวิตเซอร์แลนด์ ในแต่ละปี มีผมู ้ าเยือนเมืองนี้นบั ล้านคน เซนต์โมริ ตส์เคยใช้เป็ นสถานที่จดั โอลิมปิ กฤดูหนาวใน
ปี ค.ศ. 1928 และ 1948
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
Hotel Schweizerhof St. Moritz หรื อระดับเทียบเท่ ำ

วันที่สำมของกำรเดินทำง
(3) เซนต์ โมริตส์ - ปอนเตรสซีนำ - BERNINA EXPRESS – ทิรำโน่ - แบร์ กำโม - มิลำน
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาคณะเดินทางไป ปอนเตรสซีนำ เป็ นหมู่บา้ นบนภูเขาล้อมด้วยดงป่ าสนหอม
10.22 น.
นาท่านนัง่ Bernina Express รถไฟสายโรแมนติก ได้ชื่อว่าเป็ นหนึ่งในเส้นทางรถไฟที่สวยที่สุด สู งที่สุดในยุโรป
และเป็ นเส้นทางรถไฟสายเก่ าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์ แลนด์ อายุกว่า 100 ปี ให้บริ การมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1910 จนถึง
ปั จจุบนั และเป็ น 1 ใน 3 เส้นทางรถไฟที่ได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็ นรถไฟเส้นทางสายมรดกโลก นา
ท่านนัง่ ชมทัศนียภาพอันงดงามของ 2 ข้างทาง โดยผ่ายจุดไฮไลท์ท้งั 2 จุด คือ รถไฟจะวิ่งไต่ระดับความสู งขึ้นไป จุด
สู งที่สูดคือ Ospizio Bernina สู งเหนื อระดับน้ าทะเล 2,553 เมตร และอีกเส้นทางรถไฟช่วงวนรอบสะพาน Brusio
Spiral Viaduct แบบ 360 องศา ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกอีกด้วย…
12.49 น.
เดินทางถึงเมืองทิราโน่ ชมความงามของธรรมชาติสองข้างทาง มุ่งสู่ พรมแดนอิตาลี-สวิสเซอร์แลนด์ ผ่านชมหุบเขา
และย่านทะเลสาบอันสวยงามทั้งห้า ของอิตาลี ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแห่ งขุนเขาและทะเลสาบถึง “เมืองทิราโน่”
Tirano เมืองตากอากาศแสนสวยท่ามกลางธรรมชาติของกลางหุบเขา

กลำงวัน

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาคณะเดินทาง ไป แบร์กาโม เป็ นเมืองที่ยงั รักษาบรรยากาศความสวยงามของยุคกลาง
โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่า Citta Alta ที่ลอ้ มรอบด้วยกาแพงเมืองโบราณ หรื อที่รู้จกั กันในชื่อ Venetian Walls ภายใน
เมืองยังคงรักษาอาคารที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างยุคกลาง และ Renaissance จากนั้นนาท่านสู่เมือง มิลาน
หรื อที่คนอิตาเลียนเรี ยกว่า มิลาโน่ เป็ นเมืองหลักของแคว้นลอมบาร์เดียและเป็ นสาคัญในภาคเหนือของประเทศ
อิตาลี และยังเป็ นเมืองหลวงทางแฟชัน่ ของโลกแข่งกับปารี ส และเป็ นเมืองกลางทางธุรกิจของอิตาลี

ค่ำ
ที่พกั

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย
INNSIDE BY MEDIA MILANO TORRE GALFA HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ ำ

วันที่สี่ของกำรเดินทำง
(4)
มิลำน - ซีร์มิโอเน่ (ชมเมือง) - โบลซำโน่ (ชมเมือง)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซีร์มิโอเน่ (Sirmione) เป็ นเมืองเก่าแก่ มีอายุมากกว่า 2,000 ปี เป็ นเมืองที่ข้ นึ ชื่อว่าสวยงาม
และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุด ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็ นแหลมยื่นเข้าไปในทะเลสาบการ์ดา้
(Garda Lake) ซึ่งเป็ นทะเลสาบน้ าจืด ที่เกิดจากน้ าแข็งละลายจากเทือกเขาแอลป์ ดังนั้นซีร์มิโอเน่จึงถูกล้อมรอบด้วย
ทะเลสาบทั้งสองด้าน และถึงแม้ซีร์มิโอเน่จะเป็ นแค่เมืองเล็กๆ แต่ก็มีเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ซิร์มิ
โอเน่อยูบ่ ริ เวณเมืองเก่าตั้งอยูบ่ นคาบสมุทรเซียมิโอที่ยื่นออกไปในทะเลสาบจึงทาให้มองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
กว้างไกล บริ เวณเหนือสุ ดของเกาะนี้มีซากปรักหักพังของ Grotto of Catullus อยู่ นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายภาพ
ทิวทัศน์ที่น่าตื่นตาของทะเลสาบโดยมีฉากหลังเป็ นร่ องรอยของคฤหาสน์แบบโรมันที่หลงเหลืออยู่

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร LA SPERANZINA กำรันตีคณ
ุ ภำพ MICHELIN PLATE ภัตตำคำรสีขำวริม
ทะเล บริกำรท่ ำนด้ วย 3 COURSE MENU
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่เมือง โบลซำโน่ (BOLZANO) เมืองนี้เป็ นประตูสู่อุทยานและเป็ นเมืองหลวงของภูมิภาค ที
โรลใต้ (South Tyrol) ซึ่งล้อมรอบด้วยแม่น้ าและภูเขาที่สวยงาม เป็ นเมืองที่ได้ชื่อว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดี ติดอันดับ 1
ใน 5 ของประเทศอิตาลี นาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ Museo Archeologico dell’Alto Adige เป็ นพิพิธภัณฑ์โบราณคดี
ใน Bolzano ที่ผเู ้ ข้าชมจะได้พบกับมัมมี่ Ötzi ที่มีชื่อเสี ยงระดับโลกเพราะมีอายุมากกว่า 5.000 ปี นอกจากนี้ยงั มีการ
จัดแสดงนิทรรศการที่มีโมเดล วีดีโอและมัลติมีเดียแบบโต้ตอบ ช่วยให้คุณเข้าใจสมัยต่างๆ ตั้งแต่ยคุ หินไปจนถึง
ช่วงราชวงศ์การอแล็งเฌียง ชัดเจนมากขึ้น

ค่ำ
ที่พกั

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
FOUR POINT BY SHERATON BOLZANO BOZAN หรื อระดับเทียบเท่ ำ

วันที่ห้ำของกำรเดินทำง
เช้ ำ

(5)

โบลซำโน่ – ออร์ ติเซ่ – อุทยำนโดโลไมท์ – ALPS DI SUSI – ทะเลสำบเบรียส –
เมืองคอร์ ติน่ำ คอมปำสโซ่
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมือง ออร์ ติเซ่ (ORTISEI) ศูนย์กลางอุทยำนโดโลไมท์ (DOLOMITES) ที่ถูกเทือกเขาล้อมรอบ
จากนั้นนาท่านขึ้นเคเบิลคำร์ SEISER ALM เพื่อไปชมความงานของ ALPS DI SUSI พร้อมชมวิวทิวทัศน์เทือกเขา
โดโลไลท์ ซึมซับกับธรรมชาติของทุ่งหญ้าเขียวขจี และ หุบเขาสี ขาว ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว สนุกกับกิจกรรม
ต่างๆ ตามอัธยาศัย ทั้งการเดินเขา ปั่นจักรยาน หรื อจะเลือกนัง่ รถม้าชมบรรยากาศโดยรอบได้อย่างเต็มที่

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านชมความงดงามของ 2 ทะเลสาบแสนสวย ชมทะเลสำบ MISURINA เป็ นทะเลสาบขนาดใหญ่อยูท่ าง
ตอนเหนือของเมือง Cortina และมักจะเห็นในโปสการ์ดโดโลไมท์อยูเ่ สมอๆ มีฉากหน้าเป็ นทะเลสาบและมีเทือกเขา
พร้อมอาคารสี เหลืองๆ ซึ่งเป็ นสถานพยาบาล เป็ นฉากหลังที่งดงาม จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสำบ เบรียส (LAKE
BRAIES หรือ Lago di Braies) เป็ นอีกหนึ่งทะเลสาบที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวกัน น้ าสี ทรอควอยส์ พร้อมฉาก
หลังเป็ นภูเขาที่งดงาม เป็ นอีก 1 สถานที่ยอดนิยม อิสระให้ท่านเที่ยวชม และ พักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อจะเลือกสนุก
กับกิจกรรมพายเรื อชมทะเลสาบ อย่างใกล้ชิด ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์ ติน่ำ คอมปำสโซ่
(Cortina d’Ampezzo) เมืองสกีรีสอร์ทอันโด่งดัง และเป็ นสถานที่เคยถ่ายทา เจมส์บอนด์ 007 สมญานามว่า ไข่มุก
แห่งเทือกเขาโดโลไมท์ อิสระท่านเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ
ที่พกั

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
Cristallo, a Luxury Collection Resort & Spa หรื อระดับเทียบเท่า

วันที่หกของกำรเดินทำง
(6)
เมืองคอร์ ติน่ำ คอมปำสโซ่ – เมืองเวนิส ชมเมือง
เช้า
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมือง เวนิส เกาะเวนิส หรื อ เวเนเซี ย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็ นเมืองที่ไม่เหมือนใคร
โดยใช้เรื อแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็ น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรี ยติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ
และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้นฝั่งที่บริ เวณ ซำนมำร์ โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส
เที่ยง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ ำนด้ วยเมนู สปำเก็ตตีห้ มึกดำ อำหำรขึน้ ชื่ อแห่ งเกำะเวนิช
นาท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพำนถอนหำยใจ (Bridge of Sighs) ที่มีเรื่ องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อ
นักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุก จะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็ นครั้งสุ ดท้าย
ระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี้ ซึ่งเชื่อมต่อกับพระรำชวังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็ นสถานที่พานัก
ของเจ้าผูค้ รองนครเวนิสในอดีต ซึ่ งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานนี้มาเเล้วคือ คาสโนว่านัน่ เอง นำท่ ำนถ่ ำยรูป
บริ เวณ จัตุรัสซำนมำร์ โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็ นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป”
จัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทั้ง โบสถ์ ซำนมำร์ โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบ
ศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นพาท่าน ล่ องเรื อกอนโดล่ ำ ชมบรรยากาศของเกาะเวนิสลัดเลาะไปตามลาคลอง ชมสอง
ฝากฝั่งที่สวยงามและสุ ดแสนโรแมนติก จากนั้นอิสระให้ท่านได้มีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เช่น เพื่อชม
มนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส, เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โค, ช้อปปิ้ งสิ นค้าของที่ระลึก อาทิเช่น เครื่ องแก้วมูราโน่,หน้ากากเว
นิส หรื อนัง่ จิบกาแฟในร้าน Cafe Florian ที่เปิ ดให้บริ การมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720

ค่ำ
ที่พกั

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ ำนด้ วยเมนู SEAFOOD ในสไตล์เวนิช
SPLENDID VENIC – STARHOTELS COLLEZIONE หรือระดับเทียบเท่ ำ

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง (7)
เวนิช – มิลำน – มหำวิหำรดูโอโม่ – แกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมำนูเอลที่ 2
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางโดยรถไฟกลับสู่เมืองมิลำน หรื อในภาษาอิตาลีเรี ยกว่า “MILANO” เมืองใหญ่อนั ดับสอง
ของประเทศอิตาลี เมืองแห่งแฟชัน่ และเป็ นศูนย์กลางการเดินทางที่สาคัญเมืองหนึ่งของยุโรป
เที่ยง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร GIACOMO ARENGARIO ร้ ำนอำหำรสไตล์ BISTRO ผสมผสำนกลิ่นอำย
อำหำรมิลำน บริกำรท่ ำนด้ วย 3 Course Menu ภำยในร้ ำนอำหำรตกแต่ งสไตล์ ART DECO พร้ อมชมวิว
PLAZZA DEL DUOMO
นาท่านเข้าชม มหำวิหำรดูโอโม่ (DUOMO CATHEDRAL ) สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่สมบูรณ์แบบที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก เริ่ มสร้างเมื่อเมื่อ ค.ศ.1386 แต่เสร็ จสมบูรณ์ใน ค.ศ.1813 รวมระยะเวลาการก่อสร้างกว่า 427 ปี
การตกแต่งภายนอกเป็ นหลังคายอดเรี ยวจานวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 ชิ้น บน

ยอดของวิหารมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตร (13 ฟุต) ของพระแม่มาดอนน่าซึ่งตั้งเด่นเป็ นสง่าอยู่ โดยมีนกั ประพันธ์ชาว
อังกฤษชื่อ ดี เอช ลอว์เรนซ์ เรี ยกวิหารดูโอโม่ว่าเป็ น “วิหำรที่สร้ ำงเลียนแบบเม่ น” เนื่องจากการตกแต่งด้านนอกเต็ม
ไปด้วยหลังคายอดแหลม ภายในวิหารเป็ นแบบเรี ยบง่ายแต่ทว่าสง่างามและกว้างขวาง สามารถรับผูเ้ ข้าชมได้ถึง
40,000 คน... อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกชม อำคำรแกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมำนูเอลที่ 2 ที่เป็ นอาคาร
ศูนย์การค้าทรงโบราณ ตั้งชื่อตามพระนามกษัตริ ยท์ ี่ทรงรวบรวมอาณาจักรต่างๆ ให้เป็ นประเทศอิตาลีทุกวันนี้
อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยในย่านช้อปปิ้ งใหญ่ของมิลานที่หลากหลายด้วยสิ นค้านานาชนิดทั้งแบรนด์เนมที่เรา
คุน้ เคยหรื อผลิตภัณฑ์คุณภาพของอิตาลีเอง

ค่ำ
ที่พกั

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ระดับ MICHELIN
ROSA GRAND MILANO - STARHOTELS COLLEZIONE หรื อระดับเทียบเท่ ำ

วันที่แปดของกำรเดินทำง (8)
มิลำน – ดูไบ - กรุงเทพ
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง และถ่ายรู ปตามอัธยาศัย
10.30 น.
ตรวจสอบสัมภาระให้เรี ยบร้อย ก่อนนาท่านเดินทางสู่สนามบินมิลาน ประเทศอิตาลี
14.05 น.
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินดูไบ โดยกำรบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 206
22.10 น.
เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ อง
วันที่เก้ำของกำรเดินทำง
(9)
ดูไบ - กรุงเทพ
02.50 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยกำรบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 384
12.30 น.
ถึงสนำมบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ

**********************************************

หมำยเหตุ : โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำพอำกำศ เวลำ และสำยกำรบิน
ทั้งนีเ้ พื่อประโยชน์ ของลูกค้ำเป็ นสำคัญ เมนูอำหำร และภัตตำคำร อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กบั ช่ วงเวลำเดินทำง

อัตรำค่ำบริกำร
ประเภทผู้เดินทำง

ลูกค้ ำปกติ

สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่
235,900.232,900.เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)
231,900.228,900.เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
227,900.224,900.เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
224,900.221,900.พักเดี่ยวเพิม่
49,500.49,500.มีตั๋วแล้ว ลดท่ำน
35,940.35,940.ตั๋ว BUSINESS CLASS เพิ่มท่ำนละ (รำคำเริ่มต้น)
146,790.146,790.อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ ำว สำหรับจำนวนผู้เดินทำง 10 ท่ำน
**ขอสงวนสิ ทธิเปลี่ยนอัตรำค่ ำบริกำร ในกรณีที่ผ้ เู ดินทำง ไม่ ครบตำมกำหนด**
อัตรำค่ำบริกำรนีร้ วม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
พร้ อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ ง
2. ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่ ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สาหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทางไทย)
4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ ำนละ 2,000,000.- บำท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มอีก
เงื่อนไขกำรชำระเงิน
➢ “กำรจอง” กรุ ณาชาระมัดจา ท่ ำนละ 30,000 บำท
➢ “กำรจ่ ำยส่ วนที่เหลือ” กรุ ณาชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
- ชาระด้วยเช็ค หรื อแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริ ษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จากัด
- ชาระโดยเงินสด
- ชาระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร

233,900.229,900.225,900.222,900.49,500.35,940.146,790.-

ชื่ อบัญชี

บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จำกัด
บัญชีกระแสรำยวัน

ธนำคำร กสิกรไทย
เลขที่ 639-1-00265-5

หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรับบริกำร
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับท่านผูเ้ ดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรื อมีพฤติกรรมเป็ นที่รังเกียจ
ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุ ราบนรถ, ก่อเสี ยงราคาญรบกวนผูอ้ ื่น, หรื อพยายามสร้างความวุ่นวาย
ในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุ ขของคณะผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับท่านผูเ้ ดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผูเ้ ดินทางและทารกใน
ครรภ์
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับท่านผูเ้ ดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอืน่ เพื่อไปทางาน หรื อเพื่อการอื่นใดอัน
มิใช่การท่องเที่ยว
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการพิจารณาให้หรื อไม่ให้บริ การแก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุ ณาแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบก่อนจองทัวร์
เพื่อหาข้อสรุ ปร่ วมกัน) โดยบริ ษทั ฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาหรับท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น
ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการพิจารณาให้หรื อไม่ให้บริ การแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่ วมเดินทางไปด้วย (กรุ ณา
แจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุ ปร่ วมกัน) โดยบริ ษทั ฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ ดินทาง
ท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการพิจารณาให้หรื อไม่ให้บริ การแก่ท่านที่เป็ นพระภิกษุสงฆ์หรื อนักบวชในบางรายการทัวร์หรื อ
บางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกสิ ทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่กาหนด
ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผูร้ ่ วมเดินทางท่านอืน่
8. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ
9. ในกรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย
โดย
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน
ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริ การ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน
ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริ การ
10. ในกรณี ที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผูเ้ ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนั ภายในกาหนดเวลา บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่าย
เพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น เว้นแต่ตวั๋ เครื่ องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรื อคืน
ตัว๋
11. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว
12. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรื อออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจาก
เหตุผลส่วนตัวของท่านผูเ้ ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่ งของผิดกฎหมาย หรื อมีความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภยั ธรรมชาติ หรื อการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สาหรับท่านผูเ้ ดินทางที่ประสงค์จะซื้อตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรื อดาเนินการ
ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุ ณาแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ นั ๆ หากท่านผู ้

เดินทางซื้อตัว๋ หรื อชาระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ นั ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบสาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
14. บริ ษทั ฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่า
รายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พกั หรื อการ
ปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็ นกรณี พิเศษ โดยแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบก่อนออกเดินทาง
ไม่นอ้ ยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้นแต่ ในกรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ น
หรื อสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบตั ิเหตุ, ปัญหาการจราจร
ฯลฯ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคานึงถึงความปลอดภัย และรักษา
ผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิ ดทาการ บริ ษทั ฯ จะ
คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่น้ นั ๆ หรื อจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชม
ได้ แต่ในกรณี ที่มีเหตุล่าช้าหรื อเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้
โดยมิใช่ความผิดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน
16. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสู ญหายหรื อเสี ยหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการ
โจรกรรม และ/หรื อความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริ ษทั ฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดยท่าน
สามารถเลือกใช้ของกานัลดังกล่าวในขณะร่ วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรื อไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่งที่นงั่ บนเครื่ องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตัว๋ เครื่ องบินแบบหมูค่ ณะของสายการบินต่างๆ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถเลือก
ตาแหน่งที่นงั่ ได้เอง ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะพยายามจัดที่นงั่ ให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลกั ษณะ
ตาแหน่งที่นงั่ แบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา
19. บริ ษทั ฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริ การแก่ท่านผูเ้ ดินทางที่เชื่อมัน่ ในมาตรฐานของบริ ษทั ฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทาง
ไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป
20. เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น

